
    
    
    

نَاِسَكُكْم فَاْذُكُرواْ {{{{    ::::قال تعا�قال تعا�قال تعا�قال تعا�    ::::    من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة    ������������موضوع هذه ا�لقة تفس� اآلية موضوع هذه ا�لقة تفس� اآلية موضوع هذه ا�لقة تفس� اآلية موضوع هذه ا�لقة تفس� اآلية  نَاِسَكُكْم فَاْذُكُرواْ فَإَِذا قََضيْتُم م0 نَاِسَكُكْم فَاْذُكُرواْ فَإَِذا قََضيْتُم م0 نَاِسَكُكْم فَاْذُكُرواْ فَإَِذا قََضيْتُم م0 فَإَِذا قََضيْتُم م0
ْغيَا َوَما 6َُ 5ِ  َشد0 ِذْكراً فَِمَن ا<0اِس َمن َفُقوُل َرب0نَا آتِنَا 5ِ ا89

َ
ْو أ

َ
ْغيَا َوَما 6َُ 5ِ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ َشد0 ِذْكراً فَِمَن ا<0اِس َمن َفُقوُل َرب0نَا آتِنَا 5ِ ا89

َ
ْو أ

َ
ْغيَا َوَما 6َُ 5ِ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ َشد0 ِذْكراً فَِمَن ا<0اِس َمن َفُقوُل َرب0نَا آتِنَا 5ِ ا89

َ
ْو أ

َ
ْغيَا َوَما 6َُ 5ِ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ َشد0 ِذْكراً فَِمَن ا<0اِس َمن َفُقوُل َرب0نَا آتِنَا 5ِ ا89

َ
ْو أ

َ
ِمْن ِمْن ِمْن ِمْن     اآلِخَرةِ اآلِخَرةِ اآلِخَرةِ اآلِخَرةِ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ

    }}}}َخَالقٍ َخَالقٍ َخَالقٍ َخَالقٍ 
  :ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوال سبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآلية5 ا�داية ذكر اPفOون 5 

V((((    اهليةXوسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم 5 اPاهلية ^نوا إذا اجتمعوا باXاهليةأن أهل اXوسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم 5 اPاهلية ^نوا إذا اجتمعوا باXاهليةأن أهل اXوسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم 5 اPاهلية ^نوا إذا اجتمعوا باXاهليةأن أهل اXوسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم 5 اPاهلية ^نوا إذا اجتمعوا باXأن أهل ا،،،،    
رب واXاهلية والع ،وjاهدوjاهدوjاهدوjاهد    عن ا�سن وعطاءعن ا�سن وعطاءعن ا�سن وعطاءعن ا�سن وعطاءمروي  عfوهذا اP ،فeلت هذه اآلية ،،،،ككككفتفاخروا بذلفتفاخروا بذلفتفاخروا بذلفتفاخروا بذل

اثنتان اثنتان اثنتان اثنتان : (وtلك قال ا<s صq اهللا عليه وسلم  ،األحساب وهذا معروف عندهم الفخر باألنساب و
 ).من أمر اXاهلية 5 أمy ال يGwونها الفخر باألحساب والطعن 5 األنسابمن أمر اXاهلية 5 أمy ال يGwونها الفخر باألحساب والطعن 5 األنسابمن أمر اXاهلية 5 أمy ال يGwونها الفخر باألحساب والطعن 5 األنسابمن أمر اXاهلية 5 أمy ال يGwونها الفخر باألحساب والطعن 5 األنساب

Gما ذكرت سابقا أن ا�ج ملت{ القبائل و ،ومن ضمن اPواضع الy ^نوا يتفاخرون عندها 5 ا�ج
�ه تعظيم  ،و� أيام ا�ج الشخص يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه وال يمسه بسوء ،ا�روب بينهم و�نت
إ� غ� ذلك من  ،أو هزمنا تلك القبيلة ،أنا من قبيلة كذا :وبعد انتهائهم من ا�ج يتفاخرون ،للحرم

 .�م اXاهلية اtي ال يسمن وال يغ� من جوع
فeلت اآلية وهذا  ،تكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا وGذاتكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا وGذاتكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا وGذاتكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا وGذاأن العرب ^نوا إذا حدثوا أو أن العرب ^نوا إذا حدثوا أو أن العرب ^نوا إذا حدثوا أو أن العرب ^نوا إذا حدثوا أو     ))))�

وا<s  ،و�لفون أيضا بآبائهم ،أنهم ^نوا يسندون ال�م إ� من ^ن قبلهم يع� ،،،،عن ا�سنعن ا�سنعن ا�سنعن ا�سنمروى 
ال �لفوا باآلباء وال باألنداد ومن ^ن حالفا ال �لفوا باآلباء وال باألنداد ومن ^ن حالفا ال �لفوا باآلباء وال باألنداد ومن ^ن حالفا ال �لفوا باآلباء وال باألنداد ومن ^ن حالفا ( :صq اهللا عليه وسلم ن� عن ا�لف باآلباء قال

 .)و �صمتو �صمتو �صمتو �صمتفليحلف باهللا أفليحلف باهللا أفليحلف باهللا أفليحلف باهللا أ
يع� ^ن - ا� إن أ� ^ن عظيم اXفنةا� إن أ� ^ن عظيم اXفنةا� إن أ� ^ن عظيم اXفنةا� إن أ� ^ن عظيم اXفنة    ::::أنهم ^نوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل 5 مf وقالأنهم ^نوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل 5 مf وقالأنهم ^نوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل 5 مf وقالأنهم ^نوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل 5 مf وقال    ))))����

    ،،،،كث� اPال فأعط� مثل ذلككث� اPال فأعط� مثل ذلككث� اPال فأعط� مثل ذلككث� اPال فأعط� مثل ذلك -القدر أو الصحن اtي يطعم فيه الطعام كب� وواسع �يث أنه كريم
 السديالسديالسديالسدياآلية الكريمة، وهذا قول  فeلت هذه    ،،،،ويسأل أن يعطى 5 دنياهويسأل أن يعطى 5 دنياهويسأل أن يعطى 5 دنياهويسأل أن يعطى 5 دنياه    ،،،،فال يذكر اهللا و¡نما يذكر أباهفال يذكر اهللا و¡نما يذكر أباهفال يذكر اهللا و¡نما يذكر أباهفال يذكر اهللا و¡نما يذكر أباه

  .وهذا من أفعال اXاهلية
لإلمام الواحدي  "أسباب الeول"كتب سبب الeول ومن أوائل من ألف هذا الكتب اPطبوعة ومن 

 ،وهو مطبوع وªقق "أسباب الeول"5 ا¨فس�، و6 كتاب  "الوج§"و "الوسيط"و "البسيط"صاحب 
للحافظ  "العجاب 5 بيان األسباب"jت، بعد ذلك جاء <ا كتاب حققه السيد أ»د صقر ويقع 5 

بعد ذلك كتاب  شك أنه كتاب مسند ومؤلفه من أئمة ا�ديث، وبال ابن حجر وهو ليس بكامل،
 ��´للحافظ السيو³ وهو صاحب اPؤلفات الكث�ة و6 أك± من  "�اب ا<قول 5 أسباب الeول"

 µمؤلف، ما بV� تات ورسائلj ةغص�. 

    ))))¶�¶�¶�¶�((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



: ينبº لطالب العلم أن ال يفرط فيها، وGما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ر»ه اهللا ةوهذه مراجع مهم
 ....سبب الeول، معرفة السبب معµ « معرفة اPسببسبب الeول، معرفة السبب معµ « معرفة اPسببسبب الeول، معرفة السبب معµ « معرفة اPسببسبب الeول، معرفة السبب معµ « معرفة اPسبب

 �نَاِسَكُكمْ {{{{قال تعا نَاِسَكُكمْ فَإَِذا قََضيْتُم م0 نَاِسَكُكمْ فَإَِذا قََضيْتُم م0 نَاِسَكُكمْ فَإَِذا قََضيْتُم م0 يع� اPراد  }}}}مناسككممناسككممناسككممناسككم{{{{قو6  ،فرغتم وانتهيتمفرغتم وانتهيتمفرغتم وانتهيتمفرغتم وانتهيتميع�  }}}}قََضيْتُمقََضيْتُمقََضيْتُمقََضيْتُم{{{{ }}}}فَإَِذا قََضيْتُم م0
  ::::5 اPراد بها قوالن5 اPراد بها قوالن5 اPراد بها قوالن5 اPراد بها قوالنو ،بادات اPتعبدات الy فعلتموهاالع

  .ا�سن بن أ� ا�سن أ� سعيد ا�½يا�سن بن أ� ا�سن أ� سعيد ا�½يا�سن بن أ� ا�سن أ� سعيد ا�½يا�سن بن أ� ا�سن أ� سعيد ا�½يقول  وهو أنها ¼يع أفعال ا�ج،أنها ¼يع أفعال ا�ج،أنها ¼يع أفعال ا�ج،أنها ¼يع أفعال ا�ج، ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
 .، تلميذ بن عباس وأخص تالميذهjاهد بن جjÀاهد بن جjÀاهد بن جjÀاهد بن جÀاإلمام  قا6قا6قا6قا6    ،،،،أنها إراقة ا9ماءأنها إراقة ا9ماءأنها إراقة ا9ماءأنها إراقة ا9ماء :القول ا¿ا¾القول ا¿ا¾القول ا¿ا¾القول ا¿ا¾ •

 .¼يع أفعال ا�ج و¡راقة ا9ماء ضمن أفعال ا�ج أن اPراد هو والراجح هو القول األولوالراجح هو القول األولوالراجح هو القول األولوالراجح هو القول األول
 �َشد0 ِذْكًرا{{{{قو6 تبارك وتعا

َ
ْو أ

َ
َشد0 ِذْكًرافَاْذُكُرواْ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد0 ِذْكًرافَاْذُكُرواْ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد0 ِذْكًرافَاْذُكُرواْ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
 ،    }}}}َكِذْكِرGُْم آبَاءُكمْ َكِذْكِرGُْم آبَاءُكمْ َكِذْكِرGُْم آبَاءُكمْ َكِذْكِرGُْم آبَاءُكمْ {{{{: : : : هنا 5 قو6  }}}}فَاْذُكُرواْ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ

    :مستنبطة من أسباب الeولوأقوال Ãئدة  ا�قيقة أربعةا�قيقة أربعةا�قيقة أربعةا�قيقة أربعة    هاهاهاهااPراد فياPراد فياPراد فياPراد في
  .يع� تفاخرهم وتعا�هم واعتمادهم « آبائهم ،بهم إقرارهم: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
وا<s صq اهللا عليه وسلم سمع من �لف بأبيه، وقال عليه الصالة  حلفهم بهم،حلفهم بهم،حلفهم بهم،حلفهم بهم،    ههههأنأنأنأن: : : : القول ا¿ا¾القول ا¿ا¾القول ا¿ا¾القول ا¿ا¾•

، وقال عليه الصالة "ال �لفوا باآلباء وال باألنداد من ^ن حالفا فليحلف باهللا أو �صمت"والسالم 
 ،وبهذا ال Çوز ا�لف بغ� اهللا سبحانه وتعا�وبهذا ال Çوز ا�لف بغ� اهللا سبحانه وتعا�وبهذا ال Çوز ا�لف بغ� اهللا سبحانه وتعا�وبهذا ال Çوز ا�لف بغ� اهللا سبحانه وتعا�"  اهللا فقد كفر أو أÅكمن حلف بغ�: "والسالم

بعض ا<اس يتساهل 5 ا�لف بغ� اهللا فيقول وا<s أو وحياÈ أو وحياتك أو و�Å أو والكعبة، 
من حلف بغ� اهللا فقد كفر أو من حلف بغ� اهللا فقد كفر أو من حلف بغ� اهللا فقد كفر أو من حلف بغ� اهللا فقد كفر أو (: �ه Åك مع اهللا وال Çوز، وا<s عليه الصالة والسالم يقول

    ).).).).أÅكأÅكأÅكأÅك
هذا ال يع� أنه Çوز  ،أو اعتدت أن أحلف با<s ،أو عشت 5 بيئة ،عض ا<اس يقول أنا معتادوب

 .لك بل هذا حرام وال Çوز
    ::::ذكروا أن ا�لف بغ� اهللا « نوعµذكروا أن ا�لف بغ� اهللا « نوعµذكروا أن ا�لف بغ� اهللا « نوعµذكروا أن ا�لف بغ� اهللا « نوعµ    ،،،،والعلماء ر»هم اهللا Åاح كتاب ا¨وحيد وغ�هموالعلماء ر»هم اهللا Åاح كتاب ا¨وحيد وغ�هموالعلماء ر»هم اهللا Åاح كتاب ا¨وحيد وغ�هموالعلماء ر»هم اهللا Åاح كتاب ا¨وحيد وغ�هم

5 اPحلوف و¡نما Çري «  إذا ^ن ا�الف ال يعتقد ،قد يكون �Å أكÀقد يكون �Å أكÀقد يكون �Å أكÀقد يكون �Å أكÀو ،قد يكون �Å أصغرقد يكون �Å أصغرقد يكون �Å أصغرقد يكون �Å أصغر
¡ذا ^ن يعتقد أن اPحلوف به مثل مeلة اهللا أو أعظم من اهللا فهذا Åك و ،لسانه فهذا Åك أصغر

Àأك. 
مثل إذا قيل 6  ،الOاق إذا قبض عليه وقال أنا ما Íقت ويذكرون 5 هذا اPقام أن بعض اللصوص و

ل 6 احلف يلكن إذا ق ،اهللا وهو ^ذب واهللا ووهو سارق قام �لف  ،احلف باهللا أنك ما Íقت
إذن هو قد عظم هؤالء  ،ألنه يعرف أنه Íق ،بالسيد أو ا�سµ أو ا�دوي أو ا<s توقف ولم �لف

Àك األكÎوهذا هو ال �فO أنه ا�لف هنا  اPهم أن اtكر، أك± من تعظيمه هللا سبحانه وتعا
 .باآلباء

Ïد  ،فإنهم ^نوا يذكرونهم وينسون إحسان اهللا إ�همفإنهم ^نوا يذكرونهم وينسون إحسان اهللا إ�همفإنهم ^نوا يذكرونهم وينسون إحسان اهللا إ�همفإنهم ^نوا يذكرونهم وينسون إحسان اهللا إ�هم    ،،،،أنه ذكر إحسان آبائهم إ�همأنه ذكر إحسان آبائهم إ�همأنه ذكر إحسان آبائهم إ�همأنه ذكر إحسان آبائهم إ�هم: : : : القول ا¿الثالقول ا¿الثالقول ا¿الثالقول ا¿الث    •
والفضل من اهللا  ،أما فضل اهللا عز وجل و¡حسانه إ�ه Ïده ال يهتم به ،الواحد دائما فعل أ� وترك أ�



�واْ نِْعَمَة اهللاÐ َال ُ�ُْصوَها{{{{: واPنة هللا تعا� قال تعا واْ نِْعَمَة اهللاÐ َال ُ�ُْصوَهاَو¡ِن َيُعد8 واْ نِْعَمَة اهللاÐ َال ُ�ُْصوَهاَو¡ِن َيُعد8 واْ نِْعَمَة اهللاÐ َال ُ�ُْصوَهاَو¡ِن َيُعد8  .}}}}َو¡ِن َيُعد8
ذكر اهللا ذكرا كث�ا كذكر األطفال آلبائهم ذكر اهللا ذكرا كث�ا كذكر األطفال آلبائهم ذكر اهللا ذكرا كث�ا كذكر األطفال آلبائهم ذكر اهللا ذكرا كث�ا كذكر األطفال آلبائهم ااااواآلية معناها  ،بعيد عن مسألة اXاهلية: : : : قول الرابعقول الرابعقول الرابعقول الرابعالالالال    •

  .وهذا قول ¼يلعن عطاء والضحاك عن عطاء والضحاك عن عطاء والضحاك عن عطاء والضحاك وقد روى هذا اPعf  ،5 أول نطقهم5 أول نطقهم5 أول نطقهم5 أول نطقهم
َال بِِذْكِر اهللا0ِ َيْطَم8Óِ الُْقلُوُب     { ،فاtكر غذاء القلوب وغذاء األرواح

َ
َال بِِذْكِر اهللا0ِ َيْطَم8Óِ الُْقلُوُب أ
َ
َال بِِذْكِر اهللا0ِ َيْطَم8Óِ الُْقلُوُب أ
َ
َال بِِذْكِر اهللا0ِ َيْطَم8Óِ الُْقلُوُب أ
َ
� ا<s صq وPا جاء رجل إ ،} أ

قد ك±ت عÔ، فدل� « عمل، فقال عليه  اإلسالميا رسول اهللا، إن Åائع : اهللا عليه وسلم قال
 ).ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا عز وجلال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا عز وجلال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا عز وجلال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا عز وجل(: الصالة والسالم

قول والقرآن قراءة ا¨لبية وا¨كب� و فاPسلم مطالب أن يك± من ذكر اهللا وÕاصة 5 شع�ة ا�ج،
Ö يك 6الÅ ء قدير ، إال اهللا وحده ال× Ø » لك و6 ا�مد وهوP6 ا. 

من صq « من صq « من صq « من صq « : (اإلكثار من الصالة والسالم « ا<s صq اهللا عليه وسلم كما 5 صحيح مسلم 
و� سÙ أ� داود  أك±وا من الصالة والسالم عÔ �لة اXمعة  )صالة واحدة صq اهللا به عليه عÎاصالة واحدة صq اهللا به عليه عÎاصالة واحدة صq اهللا به عليه عÎاصالة واحدة صq اهللا به عليه عÎا

ن اهللا ن اهللا ن اهللا ن اهللا إإإإ: (قالوا يا رسول اهللا كيف نصÔ عليك وقد أرمت أي بليت فقال عليه السالم " عةويوم اXم
ا� صل وسلم « نبينا وحبيبنا وقدوتنا، ا� صل وسلم « نبينا )حرم « األرض أجساد األنبياءحرم « األرض أجساد األنبياءحرم « األرض أجساد األنبياءحرم « األرض أجساد األنبياء
 .ªمد و« ا6 وأصحابه وسلم

ْ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاء{{{{أقول مرة أخرى ْ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءفَاْذُكُروا ْ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءفَاْذُكُروا ْ اهللا0 َكِذْكِرGُْم آبَاءفَاْذُكُروا َشد0 ِذْكًرافَاْذُكُروا
َ
ْو أ

َ
َشد0 ِذْكًراُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد0 ِذْكًراُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد0 ِذْكًراُكْم أ

َ
ْو أ

َ
واPراد فيها، « أربعة  }}}}َكِذْكِرGُمْ َكِذْكِرGُمْ َكِذْكِرGُمْ َكِذْكِرGُمْ {{{{ }}}}ُكْم أ

أو ذكر إحسان آبائهم إ�هم ونسيان اهللا جل وعال اtي أو ذكر إحسان آبائهم إ�هم ونسيان اهللا جل وعال اtي أو ذكر إحسان آبائهم إ�هم ونسيان اهللا جل وعال اtي أو ذكر إحسان آبائهم إ�هم ونسيان اهللا جل وعال اtي     ،،،،أو ا�لف بهمأو ا�لف بهمأو ا�لف بهمأو ا�لف بهم    ،،،،تفاخرGم بآبائكمتفاخرGم بآبائكمتفاخرGم بآبائكمتفاخرGم بآبائكمأي : أقوال
ذكر الطفل الصغ� ألبويه منذ أن ذكر الطفل الصغ� ألبويه منذ أن ذكر الطفل الصغ� ألبويه منذ أن ذكر الطفل الصغ� ألبويه منذ أن ككككاذكروا اهللا أو اPقصود  ،الفضل 5 األوÛ واآلخرة عليهم وعلينا 6666
ÜÜÜÜرجرجرجرج....    

َشد0 ِذْكًرا{{{{ �مة
َ
ْو أ
َ
َشد0 ِذْكًراأ

َ
ْو أ
َ
َشد0 ِذْكًراأ

َ
ْو أ
َ
َشد0 ِذْكًراأ

َ
ْو أ
َ
    :5 معناها قوالن5 معناها قوالن5 معناها قوالن5 معناها قوالن ؟فهل معناها هنا للتخي� ،،،،للتخي�للتخي�للتخي�للتخي� أوأوأوأو�مة  }}}}أ

بل بل بل بل ((((: كذكرGم آباءكم أو أشد ذكرا وا¨قدير ،وهذا ا�قيقة واألقرب بلبلبلبلمعناها : : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
 ....))))أشد ذكراأشد ذكراأشد ذكراأشد ذكرا

األول هو األقرب األول هو األقرب األول هو األقرب األول هو األقرب     ولكن القولولكن القولولكن القولولكن القول ،أشد ذكراووووأي ذكرGم آباءكم  الواوالواوالواوالواوبمعf  أوأوأوأوبان : : : : القول ا¿ا¾القول ا¿ا¾القول ا¿ا¾القول ا¿ا¾ •
 fبمع ßاألقرب ف à واهللا أعلم fبمع ßاألقرب ف à واهللا أعلم fبمع ßاألقرب ف à واهللا أعلم fبمع ßاألقرب ف à بل أشد ذكرابل أشد ذكرابل أشد ذكرابل أشد ذكرا) ) ) ) بلبلبلبل((((واهللا أعلم....    

ْغيَا{{{{ ْغيَافَِمَن ا<0اِس َمن َفُقوُل َرب0نَا آتِنَا 5ِ ا89 ْغيَافَِمَن ا<0اِس َمن َفُقوُل َرب0نَا آتِنَا 5ِ ا89 ْغيَافَِمَن ا<0اِس َمن َفُقوُل َرب0نَا آتِنَا 5ِ ا89 وهذا يصدق « من ^ن يدعو اهللا يريد حظ ا9نيا فقط     }}}}فَِمَن ا<0اِس َمن َفُقوُل َرب0نَا آتِنَا 5ِ ا89
 ِمْن َخَالقٍ ِمْن َخَالقٍ ِمْن َخَالقٍ ِمْن َخَالقٍ     { }}}}َخَالقٍ َخَالقٍ َخَالقٍ َخَالقٍ     َوَما 6َُ 5ِ اآلِخَرةِ ِمنْ َوَما 6َُ 5ِ اآلِخَرةِ ِمنْ َوَما 6َُ 5ِ اآلِخَرةِ ِمنْ َوَما 6َُ 5ِ اآلِخَرةِ ِمنْ {{{{هذا " أعط� ا� جفنة كب�ة وماال حá أكون كريما"
هذا سأل اهللا ما 5 ا9نيا فقط ترك ما 5 اآلخرة وهذا خطأ نعم اإلنسان يسأل اهللا  ،،،،من نصيبمن نصيبمن نصيبمن نصيب: أي}

َوَما 6َُ 5ِ َوَما 6َُ 5ِ َوَما 6َُ 5ِ َوَما 6َُ 5ِ {{{{: هؤالء اtين يسألون اهللا ما 5 ا9نيا قال اهللا تبارك وتعا� عنهم من خ�ي ا9نيا واآلخرة،
إذا لم يكن 6 حظ عند اهللا  !؟نصيب العبد 5 اآلخرة ماذا يب{ 6 إذا ضاعف، }}}}اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ 

    .واهللا إنه ألش{ ا<اس وهو اPحروم حقا
 ،ليس اPحروم من حرم ا9ينار وا9رهم ليس اPحروم من حرم الزوجة والو9،(: : : : قال أهل العلمقال أهل العلمقال أهل العلمقال أهل العلم



    .، أي من نصيب}}}}َالقٍ َالقٍ َالقٍ َالقٍ َوَما 6َُ 5ِ اآلِخَرةِ ِمْن خَ َوَما 6َُ 5ِ اآلِخَرةِ ِمْن خَ َوَما 6َُ 5ِ اآلِخَرةِ ِمْن خَ َوَما 6َُ 5ِ اآلِخَرةِ ِمْن خَ {{{{، )اPحروم من حرم خ� اهللا جال وعال
َشد0 ِذْكًرا { 5 قو6 :هنا تنبيههنا تنبيههنا تنبيههنا تنبيه

َ
ْو أ

َ
َشد0 ِذْكًراَكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد0 ِذْكًراَكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد0 ِذْكًراَكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
طالب العلم  ،هنا "وأ"عندما تكلمنا عن  } }}}}َكِذْكِرGُْم آبَاءُكْم أ

 6 ºعا¾ ،« علوم القرآن اإلطالعينبPإن " مثل أو معا¾ ا�روف ،ومن ضمن العلوم علم حروف ا
Çب أن يهتم بها طالب العلم، äدها مبثوثة 5 كتب  ،والتهذه �ها ãا معا¾ وãا مدل "وأن وبل وأم

وتفس�  ،مثل تفس� الطÀي، وا¨فس� ا�افظ ابن حجر ،ا¨فس� الy نستå منها مادتنا العلمية
sراجع 5 هذه ا�لقات، ،القرطPا àوزي، وXولكن هناك كتب ألفت 5 معا¾  وتفس� ابن ا

    . يستغ� عنهاطالب العلم أن ال «ا�روف، و
هذا شخص وذاك شخص  ،غ� الزجاج(للزجاæ  "حروف اPعا¾حروف اPعا¾حروف اPعا¾حروف اPعا¾" :كتاب: وأذكرها من باب الفائدةوأذكرها من باب الفائدةوأذكرها من باب الفائدةوأذكرها من باب الفائدة

للمالå وهو إمام  """"رصف اPبا¾ 5 بيان حروف اPعا¾رصف اPبا¾ 5 بيان حروف اPعا¾رصف اPبا¾ 5 بيان حروف اPعا¾رصف اPبا¾ 5 بيان حروف اPعا¾" :للرما¾، كتاب "معا¾ ا�روفمعا¾ ا�روفمعا¾ ا�روفمعا¾ ا�روف" :، كتاب)آخر
ا9ر اPصون 5 علوم ا9ر اPصون 5 علوم ا9ر اPصون 5 علوم ا9ر اPصون 5 علوم "اtي حقق كتاب  ،أ»د ªمد اçراط.وقد حققه د    مالقامالقامالقامالقامن من من من     من األندلس

البن هشام ا<حوي اP½ي وهو من  """"مغf اللبيب عن كتب األÃريبمغf اللبيب عن كتب األÃريبمغf اللبيب عن كتب األÃريبمغf اللبيب عن كتب األÃريب" :، كتاب"الكتاب اPكنونالكتاب اPكنونالكتاب اPكنونالكتاب اPكنون
، وهذه èسة كتب مهمة جدا، ديلإلرب """"جواهر األدب 5 معرفة �م العربجواهر األدب 5 معرفة �م العربجواهر األدب 5 معرفة �م العربجواهر األدب 5 معرفة �م العرب" :أئمة ا<حو، كتاب

ؤلفه ؤلفه ؤلفه ؤلفه PPPP هذا الزمنهذا الزمنهذا الزمنهذا الزمن    وهو مفخرةوهو مفخرةوهو مفخرةوهو مفخرة """"دراسات األسلوب 5 القرآن الكريمدراسات األسلوب 5 القرآن الكريمدراسات األسلوب 5 القرآن الكريمدراسات األسلوب 5 القرآن الكريم"""" :ومن الكتب ا�ديثة كتاب
 ،سنة ��وقد مكث 5 تألفيه ، ^ن أستاذ 5 جامعة اإلمام وهو    ،،،،الشيخ ªمد عبد اçالق عظيمةالشيخ ªمد عبد اçالق عظيمةالشيخ ªمد عبد اçالق عظيمةالشيخ ªمد عبد اçالق عظيمة

    .، فعq طالب العلم الرجوع إ�هاعليه واستحق 5 سنة من السنوات جائزة اPلك فيصل العاPية
 


